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 مقدمة  أوال.

 ويقدم . 2021 عام خالل أفريقيا في والنزوح القسري اإلنساني على الوضع عامة التقرير نظرة يقدم هذا .1

 عالجةم في 2021 ديسمبر إلى يناير من الفترة خالل المفوضية نفذتها التي باألنشطة تتعلق معلومات

 األفريقي بشأن العمل اإلنساني. االتحاد سياسات وأطر قانون وتعزيز األزمات اإلنسانية،

 المعلومات من إدارة الصحة والشؤون السياسية والتنمية االجتماعية استفادت التقرير، هذا إعداد عند .2

 ومنظومة اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد في األعضاء الدول من جمعها تم التي

 التي لديها 1اآلخرين والسيما مفوضيية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والشركاء المتحدة األمم

 .اآلخرين اإلنسانيين الشركاء إلى باإلضافة اللجوء ونظام الالجئين بشأن العالمي االختصاص

 دياتالتح مع باستمرار التكيف وشركائه األعضاء والدول األفريقي االتحاد على كان ،2021 عام في .3

 يوأوميكرون ف متحوري دلتا مثل تفرضها جائحة كورونا ومتحوراتها العديدة التي المسبوقة غير

 مع فالتكي اإلدارة واصلت. أفريقيا أنحاء جميع في اإلنسانية األزمات لمختلف لالستجابة جهودهم

 تم. بعد عن والعمل لعقد االجتماعات التكنولوجيا باستخدام األنشطة، مختلف وتنفيذ العالمية التعقيدات

 .بذلك الوضع سمح وأينما متى بشكل فعلي وإجراء بعض التقييمات االجتماعات بعض عقد

 القارة في اإلنسانية واألزمة النزوح على عامة نظرة ثانيا.

 االضطراب استمرار بسبب خاص من نوع تحديًا( 2020 شأنه في ذلك شأن عام) 2021 عام شكل .4

 ذلك قأعا وقد. وسلبية وخيمة إنسانية عواقب من عليه يترتب جائحة كورونا وما عن الناجم العالمي

 الدائمة ولوتقديم الحل والمساعدة الحماية ضمان على وشركائها المتحدة واألمم األفريقي االتحاد قدرة

 .هاإلي الحاجة أمس في هم لمن

 مسؤولية تحمل األفريقي االتحاد في األعضاء الدول تواصل التحديات المتعلقة بكورونا، من الرغم على .5

 35.9 إفريقيا في النازحين عدد بلغ ،2021 عام منتصف بحلول. قسرا النازحين من كبير عدد استضافة

 ازحن مليون 22.2و الجئماليين  6.6 ذلك ويشمل .2019 عام في مليونًا 33.4 بـ مقارنة مليونًا،

 لدولا شملت االستعراض، قيد الفترة خالل. لجوء طالب ألف 490و الجنسية عديم ألف 982و داخليًا،

 لجوء طالب 36100 السودان اللجوء وطالبي الالجئين من كبيرة استضافت أعدادا التي األعضاء

 الجئ 25700 وتشاد الجئ 26600 وأوغندا الجئ 31100 الديمقراطية الكونغو وجمهورية

 .الجئ 15000 والكاميرون

 في وأعمال العنف الصراعات اندالع مع جديدة داخلي نزوح عمليات أفريقيا شهدت ،2021 عام في .6

 في جديدة نزوح حالة مليون 1.3 حوالي تسجيل تم. القارة أنحاء جميع في األعضاء الدول من العديد

 في األمن انعدام وتزايد تيغراي منطقة في الصراع أدى إثيوبيا، في. الديمقراطية الكونغو جمهورية

 الدول داخل جديدة نزوح حاالت حدثت. شخص مليون 1.2 من أكثر نزوح إلى البالد من أخرى أجزاء

                                                           
لمفوضية األمم  0212ما لم يُذكر خالف ذلك ، تم استخراج األرقام الواردة في هذا التقرير من تقرير اتجاهات منتصف عام   1

  ومتاح على الموقع التالي:  2021المتحدة السامية لشؤون الالئجين والذي نُشر في نوفمبر 

file:///C:/Users/User/Desktop/RAUECA%20Work/African%20Union%20Annual%20humanitarian%20Repo
rt/2021%20Draft%20Report/UNHCR%20Mid%20Year%20trends%202021.pdf 
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 2021 عام من األولى الستة األشهر في نازح 120.000 هناك كان ،فاسو بوركينا في التالية: األعضاء

 الشمالية في ديلجادو كابو مقاطعة في. نازح 202.000 الوسطى أفريقيا جمهوريةبينما سجلت 

شخص، بينما بلغ  120.000 من نزوح داخلي ألكثر إلى أدى مما هوادة، بال الصراع استمر ،موزمبيق

 .السودان جنوبفي   170.000و نيجيريافي  165.000عدد النازحين داخليا 

 على أثر امم واألبعاد، األوجه ومتعدد ضخًما القارة في اإلنساني الوضع جائحة كورونا على تأثير كان .7

 لحكوماتا اتخذت القارة، أنحاء جميع في. للمجتمع والتنموي واالقتصادي والثقافي االجتماعي النسيج

 لحدودا وإغالق التجول وحظر اإلغالق عمليات ذلك في بما اللجوء نظام على أثرت صارمة عامة تدابير

 يف تحققت التي المكاسب بعرقلة هدد مما والمدارس، الشركات إغالق وكذلك  التنقل حرية وتقييد

 المواطنينو النازحين السكان من لكل العيش كسب فرص لتحقيق االكتفاء الذاتي وتعزيز السابقة السنوات

 ألمنا وانعدام للفقر التعرض زيادة أدت الجائحة إلى االقتصادي، االنكماش جانب وإلى. عام بشكل

 على الجوي المتعلقة بالسفر الكبيرة االضطرابات تستمر ذلك، إلى باإلضافة. الصحية والمشاكل الغذائي

يهم فبمن  ضعفا األكثر المجتمع أفراد على وخيمة عواقب لها كانت العوامل هذه كل. العالم مستوى

 الذي لدعما كورونا مع للتعامل األبعاد ومتعدد متكامل نهج يوفر أن المتوقع من. الالجئون والنازحون

 .إفريقيا في اإلنسانية لالستجابات إليه الحاجة تمس

 ال العمليات وتنفيذ اإلنسانية المساعدات وصول أمام رئيسية عقبة يشكالن األمن وانعدام النزاع يزال ال .8

 انعدام ثرأ كما. السودان وجنوب ، الديمقراطية الكونغو وجمهورية ، الوسطى أفريقيا في جمهورية سيما

 فاسو وركيناب بين الثالثية الحدودية المنطقة في لها معاقل التي المتطرفة الجماعات تسببه الذي األمن

 في بيةاإلرها الهجمات اشتدت. الساحل في منطقة اإلنسانية العمليات على سلبي بشكل والنيجر ومالي

اف استهد  الساحلية البلدان بعض حيث تحاول بعض الجماعات في الساحل بلدان في األخيرة األشهر

 تفاقمو القسري النزوح من وزاد المدنيين، على متزايد بشكل أثر مما العامة، والخدمات األمن قوات

 .اإلنساني الوضع

 مناطق ضبع تأثرت المثال، سبيل على. األعضاء الدول من العديد على أيضا والكوارث المناخ تغير أثر .9

 في. يةأمن حوادث وقوع إلى وأدى اإلنسانية األنشطة أعاق مما ت،بالفيضانا والسودان السودان جنوب

 ممح تدفقات إلى الديمقراطية الكونغو جمهورية في نيراجونجو جبل بركان ثوران أدى ،2021 مايو

 زمةأ تواجه مدغشقر تزال ال. السامة الغازات نتيجة متزايدة صحية ومخاطر وهزات خطيرة بركانية

 .البالد في الغذائي األمن على وتأثيره المناخ تغير عن ناجمة إنسانية

 جنوب أفريقيا من 2بالمخاطر محفوفة برحالت القيام والمهاجرون اللجوء وطالبو الالجئون واصل .10

 أفريقيا، ووسط غرب في. األوسط الشرق إلى األفريقي القرن ومن وأوروبا أفريقيا شمال إلى الصحراء

 نحو الساحلية البلدان من البحرية القنوات حيث يتم استخدام أفريقيا، غرب طريق ظهور عودة لوحظت

 كثير في يؤدي مما الطرق، بهذه والمهربون بالبشر يتحكم المتاجرون ما غالبًا. وإسبانيا الكناري جزر

 .بالغ قلق مصدر تشكل التي اإلنسان حقوق النتهاكات الناس تعريض إلى األحيان من

 السودان جنوب في المتصارعة األطراف المبرمة بين السالم اتفاقات نتيجة اإليجابية توفر التطورات .11

 الحلول مبادرة أسفرت. القارة في القسري النزوح من حالة أكبر لمعالجة إليجاد حلول والسودان األساس

                                                           
 2020أكتوبر   5report 1- igrationm - africa› documents›https://au.intتقرير الهجرة إلى إفريقيا | االتحاد األفريقي   2
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عن العودة الطوعية  المشتركة للتنمية )اإليغاد( الحكومية الهيئة تقودها التي السودان وجنوب للسودان

 مع اإلنمائيين الشركاء من عريض تحالف يعمل كما. داخلي ونازح الجئ ألف 400 من يقرب لما

 في مع االحتفاظ والمستدامة والكريمة واآلمنة الطوعية للعودة مواتية تهيئة ظروف أجل من الحكومات

 .ممكنًا ذلك كان حيثما ثالث بلد بخيارات نفسه الوقت

 التحليل اإلقليميثالثا. 

 شرق أفريقيا (1

 وطالب ماليين الجئ 4.82 حوالي الكبرى والبحيرات األفريقي والقرن أفريقيا إقليم شرق يستضيف .12

 بوروندي تستمر. السودان وجنوب والصومال الديمقراطية الكونغو جمهورية من معظمهم ،3لجوء

. أوغندا في عدد أكبر وجود مع الالجئين من كبيرة أعداد استضافة في وأوغندا والسودان وإثيوبيا وإرتريا

 .شخص مليون 1.4 الطبيعية والكوارث النزاعات هذا اإلقليم بسبب في النازحين عدد يبلغ

 من أجزاء يف األمن وانعدام تيغراي منطقة في في ظل النزاع الدائر متقلبًا الوضع يزال ال إثيوبيا، في .13

 زمةأ إلى إثيوبيا شمال في الصراع أدى. جديد شخص مليون 1.2 من أكثر تشرد إلى أدى مما البلد،

 المتوقع من. كبير داخلي نزوح إلى باإلضافة السودان في اللجوء عن بحثًا اآلالف فرار مع كبيرة إنسانية

 .الصراع استمر إذا االزدياد في اإلنسانية االحتياجات تستمر أن

 أكتوبر 14 في الالجئين لشؤون المتحدة السامية األمم ومفوضية األفريقي واالتحاد رواندا حكومة وقعت .14

 جمهورية نبي 2019 سبتمبر 10 في توقيعها تم التي التفاهم لمذكرة األولى الوثيقة اإلضافية على 2021

في  لعبورل آلية إنشاء بشأن الالجئين لشؤون السامي المتحدة األمم ومفوض األفريقي واالتحاد رواندا

 31 ىحت رواندا في اآللية عملية استمرار اإلضافيةالوثيقة  هذه تضمن. رواندا حاالت الطوارئ في

 التفاهم، مذكرة في إطار. واحد وقت في شخص 700 إلى 500 قدرتها من وزيادة  2023 ديسمبر

 السياسي عمالد وتقديم الموارد، وتعبئة اإلجالء، عمليات في المساعدة األفريقي تقديم االتحاد سيواصل

 يةالحما الطوارئ خدمات العبور في حاالت آلية ستقدم. والتنسيق التدريب خالل من االستراتيجي

 وصل. حيةالص والرعاية والتعليم والسكن والمياه الغذاء ذلك في بما الضرورية اإلنسانية والمساعدات

 رواندا يف في حالة الطوارئ العبور منطقة إلى ليبيا من لجوء وطالب الجئًا 648 مجموعه ما اآلن حتى

 وجمهورية بوروندي من الجئًا 127382 استضافة رواندا وتواصل. 2019 سبتمبر في إنشائها منذ

  .والسودان السودان وجنوب والصومال وإريتريا الديمقراطية الكونغو

 لنزاعا بسبب العالم وفي القارة في أمدا وأطولها تعقيدا األزمات أكثر من الصومال في األزمة ظلت .15

 الجتماعيةا والهشاشة السياسي، االستقرار وعدم ، المتكررة المناخية والصدمات األمن، وانعدام المسلح

 مجموعه ما يزال ال. الصحراوي الجراد انتشار و كورونا فيروس بسبب جائحة تفاقمت التي واالقتصادية

 .لها يرثى ظروف في منهم العديد ويعيش داخليا نازحين شخص ماليين 3

 مما ،2021 أكتوبر في العسكري االنقالب بسبب السودان في الجارية االنتقالية السياسية العملية تعطلت  .16

بمن  السكان من معقد مزيج واستضافة توليد السودان يواصل. به التنبؤ يمكن ال إنساني وضع إلى أدى

                                                           
 كبرىأرقام من مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين اإلقليمي لشرق أفريقيا والقرن األفريقي والبحيرات ال  3
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 وعبور مصدر بلد فإن السودان ذلك، إلى باإلضافة. والعائدين والنازحين والالجئين اللجوء فيهم طالبي

 .وخارجها القارة عبر تحدث التي المختلطة الهجرة لحركات ووجهة

 :أفريقيا وسط (2

. داخليا شخص ماليين 3 من أكثر نزح حيث الداخلي، بالنزوح بشدة 4تشاد بحيرة حوض منطقة تأثرت .17

 المائية والموارد والمراعي األراضي على شديدة منافسة تشاد بحيرة وحوض الساحل منطقتا تواجه

 المزارعين بين النزاعات وزيادة السائد سابًقا السلمي التعايش إجهاد إلى أدى الذي األمر المتضائلة،

 تقليص إلى اإلرهابية أو المسلحة الجماعات وأنشطة المناخ تغير وآثار البيئي التدهور أدى. والرعاة

 .العابرة والممرات اإلنسانية الزراعية األراضي سيما وال ، والرعوي الزراعي الحيز

 322000 قرابة تشريد إلى الكاميرون شمال أقصى في المستمرة القتالية األعمال أدت ،2016 عام منذ .18

 في السكان يتعرض الصراع، إلى باإلضافة. األصلية مواطنهم إلى منهم 123000 حوالي عاد فرد،

 البنى دميروت النزوح تسبب التي المنتظمة الفيضانات مثل المناخ تغير آلثار متزايد بشكل الشمال أقصى

 العابر راعالص إلى باإلضافة. المنطقة في الغذائي األمن حالة تفاقم إلى أدى مما والمحاصيل، التحتية

 فآال نزوح إلى الكاميرون شمال أقصى في أغسطس في المحلية المجتمعات بين النزاع أدى للحدود،

 يعود نأ المتوقع ومن ، تشاد إلى كاميرونيًا الجئًا 8750 تدفق إلى أدى مما الكاميرون في األشخاص

 أماكنهم األصلية. إلى تدريجياً  منهم الكثير

 رفع مما ،2020 ديسمبر خالل أزمة الوسطى أفريقيا جمهورية مواطني من 725000 من أكثر نزح .19

 بما شخص، مليون 1.5 من يقرب ما إلى الوسطى أفريقيا جمهورية في للنازحين قسرا اإلجمالي العدد

 سطىالو إفريقيا جمهورية تعد لذلك، ونتيجة. المجاورة البلدان في الجئ 735000 من أكثر ذلك في

 2020 وفمبرن من مطرد بشكل داخليًا النازحين عدد زاد بينما. إفريقيا في النزوح حاالت أكبر من واحدة

 في عامال االتجاه انخفض االنتخابات، بعد وما االنتخابات بأزمة تميزت بيئة في' 2021 فبراير إلى

 أنشطة بسبب تحدث السكان تحركات تزال ال ذلك، ومع. 2021 ويوليو مارس بين السكان تحركات

 وعلى  .وأواكا مامبيري ونانا غريبيزي ونانا بيندي في مقاطعات أوهام سيما وال المسلحة، العناصر

 كاتحر استؤنفت فقد الوسطى، إفريقيا جمهورية من أجزاء في متقلبًا يزال ال الوضع أن من الرغم

 من 2021 أكتوبر في مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين يسرتها التي الطوعية العودة

 ومنطقة يبانغ مثل الوسطى إفريقيا جمهورية في نسبيًا آمنة مناطق إلى الديمقراطية الكونغو جمهورية

 داخليًا النازحين وكذلك الالجئين من المزيد عودة احتماالت فإن ذلك، ومع. الغربي الجنوب في لوباي

 .مالسال لعملية الفعال بالتنفيذ مشروطة ستكون الوسطى إفريقيا جمهورية في المناطق جميع إلى

 والنزاعات األمن انعدام معل بعض حاالت ولكن عام بشكل بالهدوء تشاد في العامة األمنية الحالة تتسم .20

حيث  الشديد األمن انعدام من تعاني التي تلك من واحدة هي ليك مقاطعة. المقاطعات بعض في المحلية

 ووصول السكان تحركات يعيق مما الحكومية غير المسلحة الجماعات تشنها التي تستمر الهجمات

 من أكثر ويشمل ذلك. تشاد في نازح مليون حوالي هناك كان 20215 أكتوبر في. اإلنسانية المساعدات

 الوسطى إفريقيا وجمهورية ،( 374000 حوالي) السودان من قادمين لجوء وطالب الجئ 529000

                                                           
 .تضم هذه المنطقة أجزاء من الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا والنيجر ونيجيريا  4
 أرقام مقدمة  من المكتب اإلقليمي لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤن الالجئين لغرب ووسط أفريقيا   5
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 باإلضافة(. 11.764 حوالي) المنطقة في أخرى ودول( 19000 حوالي) ونيجيريا ،( 121000 حوالي)

 .تشاد بحيرة حوض من تشادي عائد 30000 وحوالي نازح 406000 من يقرب ما هناك ذلك، إلى

. أفريقيا في أمدا وأطولها تعقيدا اإلنسانية األزمات أكثر من واحدة الديمقراطية الكونغو جمهورية تزال ال .21

 من مختلفة أجزاء عبر القبلي الشرقية بينما يتواصل العنف المقاطعات في المستمرة النزاعات تزال ال

 بسبب المعقد الوضع هذا فاقمت وقد. المجاورة البلدان وفي داخليًا القسري التهجير في تسبب البالد، مما

 أكتوبر وحتى. الطبيعية والكوارث الحاد الغذائي األمن وانعدام والحصبة اإليبوال جائحة كورونا وتفشي

 القارة أنحاء جميع في كونغولي لجوء وطالب الجئ 9620006 من يقرب ما استضافة تمت ، 2021

 وأوغندا ورواندا الكونغو وجمهورية وبوروندي أنغوال: مجاورة دول سبع في معظمهم األفريقية ويعيش

قدرتها االستيعابية  الالجئين ومخيمات بلغت مستوطنات المضيفة، البلدان من العديد في. وزامبيا وتنزانيا

 الغذائي األمن انعدام يزال ال. حدودها أقصى إلى المتاحة األساسية الخدمات توسيع وتم تجاوزتها، أو

 تخفيض بسبب ويتفاقم المضيفة والمجتمعات الالجئين من لكل متزايد قلق مصدر المنطقة أنحاء جميع في

 .التمويل نقص بسبب الغذائية الحصص

 إفريقيا شمال (3

 تحاداال مع عالقاتها تنشيط اإلدارة أعادت. ومهاجرين لجوء وطالبي ال تزال ليبيا تستضيف الجئين .22

 فريق لخال من الالجئين لشؤون المتحدة السامية األمم ومفوضية للهجرة الدولية والمنظمة األوروبي

 المهاجرين ضعو لمعالجة المتحدة واألمم األوروبي واالتحاد األفريقي االتحاد بين المشترك الثالثي العمل

 عدد انخفاض مع 2021 عام خالل ليبيا داخل الداخلي النزوح اتجاهات استقرت. ليبيا في والالجئين

 كان ،2021 وحتى نوفمبر. 2021 وسبتمبر يناير بين 200000 إلى 278000 من داخليًا النازحين

 جئينالال لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية لدى مسجلين لجوء وطالب الجئ 41400 حوالي هناك

 .ليبيا في

 الخمسة المخيمات في يعيشون الذين الصحراويين لالجئين واالقتصادي االجتماعي الوضع تدهور .23

 عن اتالمخيم في المقيمون الالجئون أفاد. كورونا فيروس تفشي نتيجة الجزائر في تندوف من بالقرب

 اإلنسانية الفاعلة الجهات واصلت. السيولة في ونقص والوظائف الدخل في النطاق واسعة خسائر

 .لصحراويينا لالجئين والحماية اإلنسانية المساعدة تقديم الجزائرية والحكومة المتحدة األمم ووكاالت

 إفريقيا غرب (4

 بتمبرس في مليون 1.4 إلى 2018 عام في 40.000 من داخلياً  النازحين عدد ارتفع فاسو، بوركينا في .24

. ناخالم وتقلب البيئة تدهور جانب إلى الحكومية غير المسلحة الجماعات أنشطة زيادة بسبب  2021

 من يقرب ما فر كما. مالي من معظمهم لجوء وطالب الجئ 23000 من أكثر أيًضا البالد تستضيف

 .2021 ريناي منذ( والنيجر ومالي ديفوار وكوت بنين) المجاورة البلدان إلى فاسو بوركينا من 38000

                                                           
 أرقام مقدمة  من المكتب اإلقليمي لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤن الالجئين للجنوب األفريقي  6
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 في الجئ 67000 من أكثر نيجيريا جنوب إلى الفرار على أُجبروا الذين الكاميرونيين الالجئين عدد بلغ .25

 كاميرون،ال من الغربية الجنوبية/  الغربية الشمالية المناطق في الصراع استمرار ومع. 2021 سبتمبر

 .االرتفاع في العدد هذا يستمر

 والتماسك السياسي واالستقرار الوطنية المصالحة تحقيق نحو ملموسا تقدما ديفوار كوت أحرزت .26

 في بما اآلخرين، الرئيسيين السياسيين المصلحة وأصحاب الحكومة جهود تضافر خالل من االجتماعي

 غرب طقةمن في اللجوء من كوت ديفوار وطالبي الالجئين لعودة الظروف لتهيئة األفريقي، االتحاد ذلك

 30 حلولب الطريق لتطبيق النص المتعلق بانتفاء صفة الالجئ  وتمهيد وكرامة بأمان وخارجها إفريقيا

 (.من ذلك التحقق يتم) 2022 يونيو

 في ورعب آلية النيجر وحكومة الالجئين لشؤون السامية حدةالمت األمم مفوضية أنشأت ،2017 عام في .27

 االتح في العبور منطقة إلى ليبيا من الجئاً  3361 إجالء عن أسفر مما النيجر، في الطوارئ حاالت

 (رواندا مع الطوارئ حاالت في العبور آلية اتفاق غرار على) النيجر في الطوارئ

 المشترك التأثير عن الناجمة الممتدة اإلنسانية األزمة عليه تهيمن نيجيريا في العمليات سياق يزال ال .28

 في العمليات إن بيئة. الغربي الشمال في والمزارعين الرعاة بين والصراع الشرقي الشمال في للتمرد

 العودة تستمر أن المتوقع من المستمر، األمن انعدام من الرغم وعلى. خاص بشكل صعبة الشرقي الشمال

. الجئ 300000 من أكثر يعيش يزال ال حيث المجاورتين، والنيجر الكاميرون من نيجيريا إلى التلقائية

 4000007 حوالي نزوح إلى نيجيريا غرب شمال في اللصوصية وأعمال الطائفية االشتباكات أدت

. النيجر إلى النزوح على آخرين 81000 بنحو يقدر ما وأجبرت وكاتسينا وسوكوتو زامفارا عبر شخص

 .شخص 300000 من أكثر تشريد إلى بينوي/  ميدلبيلت والية في والمزارعين الرعاة بين الصراع أدى

 :األفريقي الجنوب (5

 الطبيعية الكوارث وتأثير المستمر الخطر األفريقي الجنوب في اإلنسانية العمليات تعقيد من يزيد مما .29

 مسار نع البلدان وانحراف للممتلكات وتدمير األرواح في خسائر في يتسببان اللذان ، المناخ وتغير

 السفر رحظ/  قيود من مزيد إلى المختلفة أدت جائحة كورونا ومتحوراته ذلك، إلى باإلضافة. التنمية

 .الحقًا رفعها تم التي

 ترتكبها عنف ألعمال متزايد بشكل ، موزامبيق في ديلجادو مقاطعة كابو تعرضت ،2017 عام منذ .30

جال المدنيين في م ضد خطيرة وحوادث قسري تشريد إلى أدى مما الحكومية، غير المسلحة الجماعات

 لمسلحةا القوات قبل من قوي عسكري رد إلى وأدت 2021 عام في العنيفة األعمال هذه استمرت. الحماية

 وأثناءه مهروبه قبل الحماية مخاطر النازحين مواجهة في ظل النزوح ازداد لذلك، ونتيجة. الموزمبيقية

 إلى حتياجاتاال لتلبية اإلنسانيين والشركاء السلطات والمنهكة من المحدودة الحماية خدمات أدت. هوبعد

 لجرحىوا القتلى من اآلالف عشرات موزمبيق شمال في الصراع خلف ، اآلن حتى. الحماية مخاطر تفاقم

 وسوفاال ونياسا ونامبوال ديلجادو كابو مقاطعات في شخص ألف 800 من يقرب ما قسراً  ونزح ،

 .المنطقة يف أمانًا األكثر المناطق بعض في الحين ذلك منذ الوطن إلى الطوعية العودة بدأت. وزامبيزيا

                                                           
 أرقام مقدمة  من المكتب اإلقليمي لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤن الالجئين لغرب ووسط أفريقيا   7
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 :2021 لعام لها المخطط الرئيسية اإلنسانية األنشطة رابعا.

 :األفريقي التبرعات لالتحاد إعالن ومؤتمر اإلنسانية القمة (1

 المقرر األفريقي لالتحاد التبرعات ومؤتمر إعالن اإلنسانية القمة بتأجيل االستوائية غينيا حكومة قامت .31

 عام في فعلي اجتماع الستضافة مواتية ببيئة للسماح 8االستوائية غينيا في 2021 نوفمبر في عقدهما

 إعالن ومؤتمر اإلنسانية القمة باستضافة المستمر التزامها عن االستوائية غينيا أعربت وقد. 2022

 .2022 مايو/  أبريل في عاتالتبر

 تنظيمل للتحضير اإلنساني المجال في والشركاء الصلة ذات اإلدارات مختلف مع العمل اإلدارة واصلت .32

 .التبرعات إعالن ومؤتمر القمة

 للقمة اداتاالستعد إطار في التاسعة اإلنسانية ندوته وشركاؤه األفريقي االتحاد عقد ،2021 نوفمبر في .33

 بين من كانو. االستوائية غينيا مالبو، المقرر عقدهما في 2022 ومؤتمر إعالن التبرعات لعاماإلنسانية 

 قليمية،اإل االقتصادية والمجموعات األفريقي، االتحاد مفوضية في وإدارات األعضاء الدول المشاركين

 المجتمع تومنظما الحكومية، غير الدولية والوكاالت ، المتحدة األمم ووكاالت ، اإلنسانيون والشركاء

 الموضوعات وشملت. الحكومية غير والمنظمات المستقلون، والخبراء المانحة، والجهات المدني،

 :يلي ما تناولها تم التي المحددة

 .اإلنسانية الحاالت في الغذائي واألمن التغذية تحديات معالجة (أ)
 .أفريقيا في والتشرد والكوارث المناخ تغير بين الربط (ب)
 .أفريقيا في اإلنساني الفضاء في الصحية والتحديات جائحة كورونا (ج)
 أفريقيا في اإلنساني والتمويل الموارد تعبئة (د)
 .إعالن التبرعات ومؤتمر اإلنسانية للقمة والدعوة االتصال استراتيجية وضع (ه)

  

                                                           
ني في الوضع اإلنساعن مفوضية البشأن تقرير  2021فبراير الصادر Ex.CL/Dec.1109 (XXVIII )المجلس التنفيذي  مقرر  8

 .X.CL/1255(XXXVIIIE(لوثيقة ا – 2020إفريقيا للفترة من يناير إلى ديسمبر 
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 والنازحين داخليا والالجئين اللجنة الفنية المتخصصة للهجرة (2

الذي كان  اوالنازحين داخليً  والالجئين المتخصصة للهجرة الفنية االجتماع االفتراضي للجنة يُعقد لم  .34

 النصاب اكتمال عدم بسبب له مخطط هو كما 2021 نوفمبر 12 إلى 8 من الفترة في عقده المقرر

تب على ما يتر مع الفترة هذه خالل على نطاق واسع وقد واجهت المفوضية مثل هذه التجربة. القانوني

 إننا. ةالمتخصص الفنية اللجنة أن تعتمدها المفترض من كان التي الوثائق بشأن وخيمة ذلك من عواقب

 بشأن الوثائق المعنية قدًما للمضي طريق إيجاد إلى بحاجة

 بصندوق عنيةالم الفرعية واللجنة والنازحين داخليا والعائدين بالالجئين المعنية اللجنة الفرعية دعم (3

 التابعتين للجنة الممثلين  الدائمينالطوارئ  حاالت في الخاصة المساعدة

 الفرعية جنةالل إدارة الصحة والشؤون السياسية والتنمية االجتماعية دعمت االستعراض، قيد الفترة خالل .35

 إلى تقييم د بعثاتفي إيفا الدائمين الممثلين للجنة التابعة والنازحين داخليا والعائدين بالالجئين المعنية

 لوسطىا أفريقيا وجمهورية وبوركينافاسو أنغوال وهي اإلنسانية التحديات من تضررا األكثر البلدان

 وبوجن والسودان وموزمبيق وسيراليون االستوائية الديمقراطية وغينيا وجمهورية الكونغو وتشاد

 ةوجمهوري فاسو من بوركينا لكل أمريكي دوالر 150.000 بقيمة تضامن أموال تحويل تم. السودان

. لسودانا وجنوب وموزمبيق االستوائية وغينيا الديمقراطية الكونغو وجمهورية وتشاد الوسطى إفريقيا

 للقمة ضيرللتح الفرعية اللجنة مع كثب عن إدارة الصحة والشؤون السياسية والتنمية  االجتماعية عملت

 والنازحين لعائدينوا الفرعية المعنية بالالجئين اللجنة تقرير في األنشطة هذه تفاصيل توفير يتم) اإلنسانية

 الدائمين( الممثلين داخليًا التابعة للجنة

 بصندوق المعنية الفرعية اللجنة إدارة الصحة والشؤون السياسية والتنمية االجتماعية دعمت كما .36

 على المناخ تغير تأثير لمعالجة المساعدة الخاصة في  حاالت الطوارئ التابعة للجنة الممثلين الدائمين

 تشكل. 9الكوارث عن الناجمة اإلنسانية األزمات النازحين ومعالجة السكان بين ئيالغذا األمن

 تجديد إلى تهدف ألنها الفرعية اللجنة هذه أنشطة من رئيسيًا جزًءا التبرعات إعالن لمؤتمر االستعدادات

 اللجنة تقرير في واردة األنشطة هذه تفاصيل) المساعدة الخاصة في  حاالت الطوارئ صندوق موارد

 (الدائمين الممثلين للجنة المساعدة الخاصة في  حاالت الطوارئ التابعة المعنية بصندوق الفرعية

 :وتنفيذها الصلة ذات القانونية األطر على التصديق (4

 في الالجئين لمشاكل المحددة الجوانب تحكم التي 1969 لعام األفريقية الوحدة منظمة اتفاقية" حظيت .37

 الدول واصلت. دولة 46 وصدقت عليها دولة 43 عليها وقع حيث النطاق، واسع بتصديق 10أفريقيا

 واالقتصادية االجتماعية التحديات من الرغم على إيواء الجئين خالل من االتفاقية تنفيذ األعضاء

 .البلدان بعض تواجه قد التي واألمنية واإلنمائية والسياسية

                                                           
وق بشأن تقرير اللجنة الفرعية لصند 2021فبراير الصادر في  EX.CL/Dec.1107 (XXVIII )المجلس التنفيذي مقرر    9

 Doc. EX.CL/1247 (XXVIII) -لجفاف والمجاعة في  حاالت االمساعدة الطارئة الخاصة 
10  www.au.int - 1969 سبتمبر 10مر رؤساء الدول والحكومات في دورته العادية السادسة المنعقدة في أديس أبابا ، إثيوبيا في اعتمدها مؤت  .

 14691طبقاً للمادة الحادية عشرة، نص األمم المتحدة ، مجموعة المعاهدات رقم  1974يونيو  20دخلت حيز التنفيذ في 
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 اللجنة مع اجتماعاً  المفوضية يونيو،عقدت 5 في. ويشردهم الناس من عل ىكثير يؤثر المناخ تغير يزال ال .38

 لتقديم مينالدائ الممثلين التابعة للجنة الطوارئ حاالت في الخاصة المساعدة المعنية بصندوق الفرعية

 أن رورةض على االجتماع واتفق. إفريقيا في الغذائي األمن على والكوارث المناخ تغير آثار عن إحاطة

 .االتفاقية سياق في والبيئة المناخ عن الناجم التشرد قضية في األعضاء الدول تفكر

 االتحاد بروتوكول يوفر. للنزوح الداخلي للتصدي ملزماً  صكاً  أبرمت التي الوحيدة المنطقة أفريقيا تظل .39

 لحماية قويًا إطاًرا( كمباال اتفاقية) 11إفريقيا في داخليًا النازحين ومساعدة لحماية 2009 لعام األفريقي

 أصل من دولة 31 صدقت ، 2021 عام وبحلول. لمحنتهم حلول عن والبحث النازحين داخليًا األشخاص

 ولكننا جيدًا ذلك تقدًما يعد. دولة 40 عليها ووقعت االتفاقية على األفريقي االتحاد ا في عضو دولة 55

 عليه  المحلي بعالطا وإضفاء البروتوكول على الجميع على التوقيع والتصديق نشجع

 :المهمة االحتفال باأليام (5

 باالعتراف تم بة،المناس وبهذه. إثيوبيا أبابا، أديس في لالجئين العالمي باليوم يونيو 20 في االحتفال تم  .40

. منهم لكثير لالجئين لفترة طويلة األفريقي االتحاد في األعضاء الدول تقدمها التي المستمرة بالضيافة

 .الجذرية لألسباب دائم حل ودعوا إلى إيجاد بشأن الالجئين أمل المشاركين رسائل مختلف قدم

 زيادة بهدف الحيوية واإلحصاءات المدني للتسجيل األفريقي باليوم االحتفال تم ،2021 أغسطس 10 في .41

 فيهم بمن ت،والوفيا المواليد سيما وال المناسب، الوقت في الحيوية األحداث تسجيل بأهمية العام الوعي

. يدج بشكل تعمل التي الحيوية واإلحصاءات المدني التسجيل أنظمة خالل من والنازحون، الالجئون

 وتعزيز حويللت الفعالة واالستراتيجيات القيادة إلى الدعوة األفريقي االتحاد في األعضاء الدول تواصل

امل ك الحيوية واإلحصاءات المدني التسجيل نظام ألن الحيوية واإلحصاءات المدني التسجيل أنظمة

ولها  كانالس في الوفيات معدل لقياس به الموثوق المعيار وهو الفعلي الوقت في بيانات يوفر التشغيل

 .اإلنسانية األوبئة واألزمات أثناء أهمية بالغة

 رئيس د،محم فكي السيد موسى سعادة سلط. اإلنساني للعمل العالمي باليوم االحتفال تم أغسطس، 19 في .42

 على تأثيرهو المناخ تغير في المتمثل التحدي على الضوء ، الصحفي بيانه في األفريقي، االتحاد مفوضية

 وخاصة للخطر المعرضين األشخاص على واضح بشكل في ظل الجائحة التي  تؤثر اإلنساني المشهد

 وال المناخ تغير ضد محصنة منطقة أو بلد يوجد ال أنه وذكر. إفريقيا في والنازحين والعائدين الالجئين

ا يتطلب مما فردي، بشكل المناخ تغير تحديات حل منطقة أو بلد ألي يمكن  ومتعددة ةومنسق مشتركة جهودً

 المساعدة يمتقد مع الصمود على القدرة وبناء المناخ لتغير الضارة اآلثار من للتخفيف واألبعاد األوجه

 .بالمناخ الصلة ذات الكوارث المتضررين من للسكان اإلنسانية

 :األفريقي لالتحاد اإلنسانية الوكالة تفعيل (6

                                                           
11  www.au.int -  لتي اعتمدتها القمة الخاصة لالتحاد المنعقدة في كمباال، أوغندا في ااألفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليًا اتفاقية االتحاد

 2012ديسمبر  6ودخلت حيز التنفيذ  2009أكتوبر  23
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 الالجئين محنة"حول  2021 يونيو 8 في عقد واألمن الذي السلم لمجلس 100212االجتماع الـ خالل .43

 السلم مجلس دعا في ظل جائحة كورونا، الغذائي واألمن" إفريقيا في والنزوح القسري والنازحين داخليًا

 في مجال المساعدة نطاق وتوسيع إفريقيا في اإلنساني للتمويل دعمه إلى زيادة الدولي المجتمع واألمن

 والنازحين والعائدين لالجئين األخرى األساسية اإلنسانية االحتياجات بين من والمأوى والماء الغذاء

 الساميةالمتحدة  األمم ومفوضية العالمي األغذية برنامج مع العمل المفوضية من طلب كما. 13داخليًا

 الغذائي األمن لضمان الصلة ذوي اآلخرين والشركاء والزراعة األغذية ومنظمة الالجئين لشؤون

 الجذرية األسباب معالجة في الجهود مضاعفة إلى األعضاء الدول واألمن السلم مجلس دعا كما. للنازحين

مجلس السلم  دعا. القارة في واالستقرار الدائم للسالم مستدامة حلول إفريقيا وتنفيذ في القسري للنزوح

 حاالت مع كآلية أفريقية للتعامل األفريقية اإلنسانية الوكالة تفعيل ضمان إلى المفوضية واألمن أيضا

 .القارة في النزوح

 اجتماعه رقم خالل األفريقي، لالتحاد التابع واألمن السلم مجلس أعرب ،202114 أغسطس 24 في .44

 المبذولة الجهود قوض مما أفريقيا، في القسري للنزوح المسبوقة غير المستويات إزاء قلقه عن 1025

 السلم مجلس كرر في هذا الصدد،. المستدامة التنمية وأهداف 2063 أجندة في الواردة التطلعات لتحقيق

 بلدانال لتمكين األفريقية اإلنسانية للوكالة السريع التشغيل إلى ودعا 15التنفيذي المجلس قرار واألمن

 بما اإلنسانية، من أجل التصدي  لألزمات واالستجابة التنبؤ والوقاية قدراتها في مجال وتعزيز األفريقية

 .16اإلنساني الدولي النظام يعزز مما القسري، النزوح ذلك في

 هو كما ينعقد مل الذي داخلياً  والمشردين والالجئين بالهجرة المعني الجنوبي االنتقالي المجلس اجتماع إن .45

 بشكل قأعا قد اإلنسانية للوكالة الصلة ذات الوثائق على للموافقة 2021 نوفمبر 12إلى  8 من مخطط

 .التشغيل عملية خطير

 وانعكاساتها العالمية خامسا. التطورات

 في ، المثال سبيل على. وأمريكا أوروبا في الالجئين توطين إعادة من الحد كورونا إلى جائحة أدت .46

 إفريقيا خارج ثالثة بلدان في توطينهم أعيد الذين األشخاص عدد انخفض ،2021 عام من األول النصف

 على 2019و 2020 من عامي الفترتين نفس في 28700 و 17400 بـ مقارنة فقط، 16300 إلى

 تنفيذ تم تشاد، في. أفريقيا أنحاء جميع في المحلي التكامل لتعزيز المبادرات استمرت ذلك، ومع. التوالي

 في 30 تحويل المضيفة وذلك بهدف القرى في الجدد الالجئين جميع دمج وتم ،" المخيمات خارج" نهج

. البداية منذ الحلول نحو موجه نهج باتباع ،2024 عام بحلول قرى إلى الالجئين مخيمات من المائة

                                                           
12  https://www.praceau.org - يونيو حول  8لمجلس السلم واألمن )جلسة مفتوحة( الذي عقد في  1002م االجتماع رق

 موضوع: "محنة الالجئين والنازحين داخليًا والنزوح القسري في إفريقيا"
 PSC / PR / PS.1002 (2021): 1002بيان صحفي الجتماع مجلس السلم واألمن رقم   13
14  https://www.praceau.org -  بشأن تفعيل الوكالة  0251مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي رقم اجتماع

 اإلنسانية األفريقية التابعة لالتحاد األفريقي
ني في بشأن تقرير المفوضية عن الوضع اإلنسا 2021( الصادر فبراير XXVIII) Ex.CL/Dec.1109مقرر المجلس التنفيذي   15

 .EX.CL/1255(XXXVIII)الوثيقة  – 2020إفريقيا للفترة من يناير إلى ديسمبر 
 
 PSC / PR / PS.1025 (2021): 1025بيان صحفي الجتماع مجلس السلم واألمن رقم   16
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 ومالوي أنغوال مثل البلدان من العديد في الذات على واالعتماد الكرامة لتعزيز أخرى مبادرات وشوهدت

 .وزيمبابوي وزامبيا وناميبيا وموزمبيق

 التنفيذية اللجنة اجتماع في إدارة الصحة والشؤون السياسية والتنمية االجتماعية شاركت أكتوبر، 6 في .47

 قدمت توبر،أك 7 وفي جنيف. في عام كل عادة يعقد الالجئين الذي لشؤون السامية المتحدة األمم لمفوضية

 في لعامةا اإلنسانية التحديات على الجلستان وركزت. جنيف في األفريقية إلى المجموعةإحاطة  اإلدارة

 تبلغ 2021 عام في الفجوة. )أفريقيا في اإلنساني التمويل تضاؤل من المخاوف ذلك في بما أفريقيا

 مايو في اعقدهم المقرر األفريقي لالتحاد التبرعات إعالن ومؤتمر اإلنسانية القمة عن وإحاطة (54.7%

آليات األوروبية ب االستعانة الدول بشأن الناشئ الجديد االتجاه بشأن مخاوفهما عن وأعربتا 2022

 .اللجوء خارجية في إجراءات

 بشأن االستعانة بآليات خارجية 17الدانمركي األجانب قانون األفريقي االتحاد أدان ،2021 في أغسطس .48

 بلدان إلى اللجوء طالبي بنقل الدانمارك تقوم أن على ينص والذي ثالثة، بلدان إلى اللجوء إجراءات في

استضافة  على الموافقة ثالثة دولة من القانون هذا سيتطلب. قضاياهم معالجة أثناء األوروبي االتحاد خارج

خارج  وتصديرها اللجوء عملية إخراج إلى فعال بشكل سيؤدي مما هؤالء ريثما يتم البت في قضاياهم،

 إلى ينظر" أنه إلى بيان في األفريقي االتحاد وأشار. األعباء و مما يعني تحويل المسؤولية ، الدانمارك

 لألشخاص الدولية الحماية تجاه بمسؤوليتها الدانمارك تذكير االنشغال ويود من قدر بأكبر القانون هذا

 بشأن 1951 لعام المتحدة األمم اتفاقية في عليه المنصوص النحو على الحماية تلك إلى يحتاجون الذين

 أيًضا تدرس أخرى دواًل  فإن صحفية، لتقارير ووفقًا". طرفا فيها دولة الدنمارك تعتبر والتي الالجئين،

 .18االستعانة بآليات خارجية في إجراءات اللجوء

 :سادسا. التوصيات

 عم وتضامنها الكبير دعمها إظهار األفريقي االتحاد في األعضاء الدول واصلت السنين، مر على .49

 توصي عفاً،ض األكثر الفئات وحماية الدعم هذا على للبناء. والنازحين داخلياً  اللجوء وطالبي الالجئين

 :يلي المفوضية بما

 زحين والنا لالجئين الكاملة المشاركة دعم تواصل أن المحلية والسلطات األعضاء للدول ينبغي (أ)

 راراتوالق العمليات جميع في المتضررين السكان من موغيره المضيفة المجتمعات وممثلي داخليا

 لجائحة كورونا الوطنية باالستجابات المتعلقة تلك التحديد وجه على الصلة ذات

 توصياتل ومراعاة والنزوح القسري النزاع أنماط على المناخ لتغير الهائل التأثير إلى بالنظر (ب)

 لالجئينااألفريقية بشأن  الوحدة منظمة اتفاقية على اإلشراف بشأن القاري االستشاري االجتماع

 ئلوضع المباد والشركاء األعضاء الدول مع تعمل أن للمفوضية ينبغي وتنفيذها، 1969 لعام

 .المناخ تغير سياق في االتفاقية تنفيذ كيفية حول التشغيلية التوجيهية

                                                           
17  https://ecre.org -  صوت البرلمان الدنماركي لصالح االستعانة بآليات خارجية في إجراءات اللجوء والتزامات الحماية0212يونيو  3في ، 
18  -be-to-uk-by-abroad-sent-be-could-seekers-news/2021/mar/18/asylum-https://www.theguardian.com/uk

processed 

https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/18/asylum-seekers-could-be-sent-abroad-by-uk-to-be-processed
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/18/asylum-seekers-could-be-sent-abroad-by-uk-to-be-processed
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/18/asylum-seekers-could-be-sent-abroad-by-uk-to-be-processed
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 التي والحكومات ذلك تفعل أن على كمباال اتفاقية على بعد تصدق أو توقع لم التي تَُحث الحكومات (ج)

 بفعالية بتنفيذها للسماح المحلية والسياسات القوانين في بالكامل إدماجه على الصك على صدقت

 . والمحلي الوطني الصعيدين على

 على 1969 لعام األفريقية الوحدة منظمة اتفاقية على بعد تصدق أو توقع لم التي الحكومات تُشجع (د)

 .الفعال تنفيذها لضمان المحلية قوانينها في بالكامل وإدراجها االتفاقية على التصديق أو/  و التوقيع

 األهمية إلى وبالنظر األفريقي لالتحاد التابعين واألمن السلم ومجلس التنفيذي المجلس إليه دعا كما (ه)

 العمل تنسيق لتعزيز أساسية ركيزة باعتبارها األفريقي لالتحاد اإلنسانية للوكالة المركزي والدور

 القرار صنع أجهزة قبل من األساسي النظام مشروع العتماد ملحة حاجة هناك القارة، في اإلنساني

 .الوكالة لتفعيل الطريق لتمهيد االتحاد في الصلة ذات

 إجراءات في ثالثة تستعين ببلدان التي البلدان مع الثنائية الترتيبات تجنب إلى األعضاء تُدعى الدول (و)

 اتفاقية في األطراف الدول جميع يتم تذكير. واألعباء المسؤولية إلى تحويل مما يؤدي اللجوء،

 الذين لألشخاص الدولية الحماية تجاه الالجئين بمسؤوليتها بشأن 1951 لعام المتحدة األمم

 .المعاهدة في عليه المنصوص النحو على الحماية تلك إلى يحتاجون

ع نتيجة جائحة كورونا، العالمي االقتصادي الوضع بتدهور االعتراف مع (ز)  اإلنمائيون الشركاء يشجَّ

 احتياجات تلبية في للمساعدة به التنبؤ والممكن والمرن الكافي التمويل ضمان مواصلة على

 المبين النحو على والمسؤولية العبء تقاسم ودعم أفريقيا في والنازحين داخليا والعائدين الالجئين

 السنوات والمتعدد المرن التمويل على التركيز ذلك في بما جئين،الال بشأن العالمي الميثاق في

 .والتنمية اإلنساني العمل بين الفجوة يتجاوز الذي

 والمشاركة فيها، إعالن التبرعات ومؤتمر اإلنسانية القمة دعم إلى األعضاء الدول جميع دعوة (ح)

 في اإلنسانية البرامج لدعموذلك  إعالن التبرعات المتوخاة من مؤتمر الالزمة الموارد وتعبئة

 .أفريقيا
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 تقرير المفوضية  مقرر بشأن

 2021لفترة من يناير إلى ديسمبر لعن الوضع اإلنساني في أفريقيا 

 :المجلس التنفيذي إن  

في  الصادر Ex.CL/Dec.1109(XXXVIII)المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي  مقرريستحضر  .1

تقرير المفوضية عن الوضع اإلنساني في إفريقيا للفترة من يناير إلى ديسمبر  بشأن 2021فبراير 

2020. 

بتقرير مفوضية االتحاد األفريقي عن الوضع اإلنساني في أفريقيا الذي يغطي الفترة من  يحيط علما .2

 .2021يناير إلى ديسمبر 

مكافحة األمراض والوقاية منها والمفوضية لدعمها المستمر األفريقي لمركز العضاء والدول األب يشيد .3

 اوآثاره 19-فيروس كوروناجائحة  في ظل والنازحين،وتضامنها مع الالجئين وطالبي اللجوء 

 ويدعواالجتماعية واالقتصادية السلبية على سبل العيش، ال سيما الفئات الضعيفة من السكان، 

الجئين وطالبي اللجوء ل 19-فيروس كورونااإلجراءات المتعلقة بفي تقديم الحكومات إلى االستمرار 

 .2021المعتمد في فبراير  EX.CL.1109(XXXVIII) لمقررهوفقًا  والنازحين

الصادر PSC/AHG/COMM.1042(2021) (2021 )مجلس السلم واألمن  قرار أيًضا يستحضر .4

 29الذي عقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في  1043من رقم اجتماع مجلس السلم واألفي 

إدارة الكوارث في أفريقيا: التحديات وآفاق ب المسائل المتعلقةحول موضوع: "معالجة  2021أكتوبر 

الدول األعضاء على تعزيز دورها في العمل اإلنساني، السيما في حاالت  ويشجع، األمن البشري"

 المناخ.وتغير النزوح الناجمة عن الكوارث 

والهجمات  ،إزاء استمرار التحديات اإلنسانية في أفريقيا بسبب النزاعات العنيفة يعرب عن قلقه .5

مثل  ،واآلثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية ،واألزمات السياسية واالقتصادية ،اإلرهابية

 ،والجفاف والمجاعة والتصحر واالنهيارات األرضية والفيضانات وثوران البراكيناألعاصير 

التي تؤدي إلى تدمير المنازل وسبل العيش  والجوائحوتفشي اآلفات واألوبئة  يةاألمراض الحيوانو

استمرت عمليات النزوح هذه لفترات طويلة مع عواقب دائمة وقسري. ال والنزوحوانعدام األمن الغذائي 

 على السكان المتضررين.

بشأن تقرير  2021الصادر في فبراير  EX.CL/Dec.1109 (XXXVIII)مقرره  يؤكد من جديد .6

، والذي يطلب من 2020الوضع اإلنساني في إفريقيا للفترة من يناير إلى ديسمبر عن مفوضية ال

من المفوضية العمل مع الدول  ويطلب أيضا ؛تفعيل الوكالة اإلنسانية األفريقيةب عجيلالتالمفوضية 

 ،لشؤون الالجئينالسامية ومفوضية األمم المتحدة  ،األعضاء والشركاء مثل برنامج األغذية العالمي

األمن ب الشواغل المتعلقةلوضع طرائق لمعالجة  جهات أخرى،ومنظمة األغذية والزراعة من بين 

المناخ تغير توجيهية تشغيلية بشأن النزوح الناجم عن  خطوطووضع  النازحين،الغذائي بين السكان 

مؤتمر رؤساء الدول  اي اعتمدهتن اليبشأن الالجئ 1969في سياق اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 

 في أديس أبابا، إثيوبيا. 1969سبتمبر  10في 
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في حاالت عبور الهود التي تبذلها جمهوريتا النيجر ورواندا لدعم آلية بالج يحيط علما مع التقدير .7

بشأن  1951جميع الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لعام  ويشجع ،الطوارئ لالجئين من ليبيا

التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلة الالجئين في  1969واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام  ،الالجئين

في أديس أبابا، إثيوبيا،  1969سبتمبر  10ريقيا التي اعتمدها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في أف

 ما تنصمسؤوليتهم تجاه الحماية الدولية لألشخاص الذين يحتاجون إلى تلك الحماية على نحو  بتولي

 ن.اعليه المعاهدت

قارية ومؤتمر النسانية اإلقمة الجميع أصحاب المصلحة والشركاء المهتمين إلى دعم تنظيم  يدعو .8

جمهورية غينيا االستوائية  ماستستضيفه اللذين إعالن التبرعات،لمانحين/ ا

(EX.CL/Dec.1109(XXXVIII ،)اإلنمائيينشركاء المن الدول األعضاء و ويطلب أيًضا 

 لبرامج اإلنسانية في أفريقيا.ل تأييداوالمجتمع الدولي دعم تعبئة الموارد 
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